
 
Modulbeskrivelse for Projektorienteret forløb, Forår 2022 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode)  
Projektorienteret forløb 
Projektorienteret forløb udgør 15 ECTS. Tidsmæssigt svarer dette til ca. 3 måneder.  
Det projektorienterede forløb kan gennemføres på fuld tid, deltid eller flekstid. 
Det projektorienterede forløb kan kombineres med valgfag eller fravælges til fordel for valgfag  
Placering  
3. Semester 
Modulansvarlig  
Koordinator: Anne Breumlund  
Type og sprog  
Projektorienteret forløb. 
Det projektorienterede forløb kan tages i Danmark eller udlandet.  
Dansk eller fremmedsprog.  
Mål  
Målet for projektorienteret forløb er at give den studerende mulighed for at profilere sit studie og uddybe 
sine kompetencer i forhold til socialt arbejdes praksis i institutionelle omgivelser. Forløbet kan tages i 
Danmark eller udlandet. 
 
 
Læringsmål ifølge 
Studieordning 
Viden  

 
 

• teorier og metoder tilegnet på studiet, som er relevante for 
opgaveløsninger som Kandidat i Socialt Arbejde i en organisation eller 
virksomhed  

 
Færdigheder  • at kunne identificere og analyse konkrete socialfaglige 

problemstillinger i en institutionel kontekst med baggrund i en teoretisk 
referenceramme  

• at kunne identificere og analysere konsekvenser ved at anvende en 
bestemt teoretisk referenceramme som analysegrundlag på en 
konkret social institutions/organisations problemstillinger  

 
Kompetencer  • at kunne udfolde sin profil i en praksisrettet lokal kontekst på baggrund 

af den viden, der er tilegnet på studiet  
• at kunne anvende og begrunde relevante fagelementer på 

socialfaglige og institutionelle problemstillinger i relation til socialt 
arbejde i en social institution/organisation  

• at kunne planlægge og samarbejde i et tværfagligt team vedrørende 
løsningen af én eller flere opgaver  

• at kunne formidle resultater skriftligt og mundtligt til anvendelse i 
praksis  

• at kunne analysere og reflektere over egen læreproces i det 
projektorienterede forløb skriftligt og mundtligt 

 
 
 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Undervisningsformen i det projektorienterede forløb vil være afhængig af forholdene i 
virksomheden/organisationen og vil bestå i et projektorienteret selvstudie. 
Den studerende kan afprøve og få erfaringer med at omsætte viden, teorier og metoder tilegnet på 
uddannelsen i praksis.   
 



Projektorienteret forløb skal derfor have relevans for studiet ved Kandidatuddannelsen i Social Arbejde. 
Arbejdsopgaverne i det projektorienterede forløb skal således være på et akademisk niveau. Disse kan 
have karakter af dataindsamling og analyser i forbindelse med forsknings-, evaluerings- og 
undersøgelsesprojekter, sagsbehandling, administration og analyse i forbindelse med varetagelse af 
daglige arbejdsopgaver, udviklingsopgaver, undervisnings- og formidlingsopgaver. 
Virksomheden/organisationen skal være en arbejdsplads, som kan have relevans for færdiguddannede 
kandidater. 
 
Omfang og forventet arbejdsindsats  
Se tidligere 
 
Deltagere  
 
Deltagerforudsætninger  
At modul 1 og 2 er bestået. 
Det projektorienterede forløb skal godkendes af studienævnet og/eller praktikkoordinator. 
Den studerende skal i samarbejde med virksomheden/organisationen udarbejde en 
forhåndsgodkendelse, som skal godkendes af koordinatorerne.  
Der skal derudover udfyldes en elektronisk kontrakt for det projektorienterede forløb.  

 

Modulaktiviteter (kursusgange med videre)  
Der afholdes i forbindelse med modulet et introduktionsmøde og to seminarer.  
 
Introduktionsmødet til projektorienteret forløb afholdes altid i semestret forud i hhv. København og Ålborg  
Indhold: Regler og rammer for det projektorienterede forløb samt lidt om idéer til 
virksomheder/organisationer og arbejdsopgaver  
 
Koordinator Anne Breumlund  
 
     
 
 


